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Saksliste årsmøte 
Hauknes Marina 

 
 

Onsdag den 22.4.2020. klubbhus Hauknes Marina 
 

 
 

1 Åpning 
 

2 Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste 

 
3 Konstituering : 

Valg av dirigent 
Valg av referent 
Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 

 
4 Årsberetning 

 
5 Regnskap 

 
6 Budsjett 

 
7 Innkommende forslag 

 
8 Valg 

 
9 Avslutning/eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding Hauknes Marina 
           Arbeidsåret 2019 
                                          
 
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning i 2019 
 

Leder   :Leif H Vassvik 
Kasserer   :Hans O Hind 
Sekretær  :Sverre Kalstad 
Styremedlemmer :Terje Nerdal 
   :Øyvind Sætran 
   :Odd H Kverneng 
 

 
Det har vært avholdt 14 styremøter og en god del arbeidsmøter i 2019 hvor landgang til den 
nye gjestebrygga, planlegging  tegning av slipen har stått i hovedfokus , div oppgraderinger 
på hele anlegget gjelder både brygger og uteområder , planlegging av dugnadsjobber og 
organisering av lotteriet til Hauknes Marina 
 
 
Ting som er utført i 2019 
Oppstart planlegging av slip/+ div fôrbreddene arbeider slip  
Landgang/landfeste gjestebrygge 
Kapping av C Brygga 
Oppgradering av areal hvor borerigg sto til 4 stk bobilplasser med strøm 
Parkbelysning/fundament 
Overgang strømsøyler 
Oppgradering av areal mellom klubbhus og utsetter rampe 
Innkjøp av nye bord og stoler klubbhus 
Lotteri 2019 
Oppankring av gamle flytebrygge ved diesel/bensin container 
Overgang av samtlige brygger 
Flytting av flaggstang 
Info Tavle ved gjestebrygge 
Støydemping av hovedtak innvendig klubbhus 
Innkjøp av arbeidsbåt i havna med ny motor/styrekonsol 
Hjemmelaget hengere til båt og flåte 
 
 
Ting som skal utføres i 2020 
Info Tavle nedkjøring til havna 
Oppstart med slip 
Flytting av BU til sliptomta 
Kledning av strømskap som står på vegger på noen naust 
Strøm til bobilplasser 
Ferdigstillelse parkbelysning sørsiden 
Steinlegging mellom klubbhus og utsetter rampe 



Areal mellom klubbhus og utsetter rampe planlagt grillstue som må godkjennes 
  
 
Klubbhus ble ferdig i  mai 2017  og det er ofte utleid vi har i det siste året ca 30 utleier som 
gir en del penger i klubbkassen. Vi opplever eller ikke mye skader/ødeleggelser ved utleie 
dette skyldes at vi har en person som styrer utleie med jernhånd og det fungerer kjempegodt. 
 
I 2019 hadde vi 2 fellesdugnader hvor oppmøte var fantastisk bra og vi opplever at det kan bli 
for mange i forhold til de jobbene som vi hadde tenkt å gjøre , men vi ser det som  en god 
måte at folk som har båter og naust i havna blir bedre kjent med hverandre. 
Ting som ble gjort på dugnaden er som i alle år overgang av alle bryggene ,landganger, 
fortøyninger strømsøyler landfester etc. Det er også laget en ny landgang ned til gjestebrygge 
med en gangvei fra klubbhuset sammen med oppslagstavle for gjestebrygga. Vi ser at vi også 
begynner å få en del utstyr i havna som egen arbeidsbåt og flåte for å flytte pirer og i den 
anledningen har vi fått 2 hjemmelagede hengere som vi kan sette de opp når vi gjør 
vinteropplag i havna. 
Som vanlig er rydding av naustet til Hauknes Marina veldig viktigslik at vi har oversikt på 
hva vi har av utstyr og deler +at uteområdene blir tatt vare på slik at det ser fint ut i havna noe 
som vi har fått skryt av fra mange hold. 
 
Vedrørende økonomien til Hauknes Marina så er den under kontroll  henviser her til 
regnskapet og budsjettet. 
 
Det blir også loddsalg i 2020 da det gir klingene mynt i kassen for Hauknes Marina 
 
Endelig reguleringsplan for ny nedkjøring til Hauknes odden er enda ikke kommet så her må 
vi bare ha tålmodighet å vente å se på hva som skjer her. 
 
Vår hjemmeside prøver vi å forbedre hele tiden og vi er veldig glad at Tore Braaten tar seg av 
denne jobben på en utmerket måte  
 
Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader/jobber og slik vi føler det så er 
medlemmene veldig stolt av havna og det vi har fått til i løpet av disse årene. 
 
Det sittende styret vil takke for den perioden vi har lagt bak oss å ønsker det nye styret lykke 
til i kommende periode. 
 
 
 
 
Leif Helge Vassvik     Sverre Kalstad 
Leder        Sekretær 
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